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ORDE VAN DIENST  
Protestantse Gemeente Doetinchem 

Slangenburgse Kerk 
HEMELVAARTSDAG 

13 mei 2021 
 

Voorganger: ds. Ina Veldhuizen 
Organist: Sietse Strating 

 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen  
 

VOORBEREIDING 
 
Gedicht of Drempelgebed 
 
Stilte 
 
Aanvangslied: Psalm 47: 2 en 3  
 
2 God stijgt blinkend schoon  

met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal  
meld het overal. 
Zing Gods eer, hef aan,  
’s Konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort  
naar des Heren woord,  
is zijn rijksgebied.  
Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt, 
troont in heiligheid. 

 

3 Maak het dan bekend; 
Godes regiment 
houdt de volken saam,  
geeft hun rang en naam. 
Eed’len treden aan 
om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht,  
het betrekt de wacht. 
Hem, die ’t aards geweld 
paal en perken stelt,  
Hem zij lof en eer,  
de verheven Heer. 

Bemoediging en groet  
V  Onze hulp is de naam van de Heer, 
A  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V  Zijn genade en vrede zij met u allen.  
A  Amen. 
 
Gebed 
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We zingen: LB 868: 1, 2 en 5 
 

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Inleiding 
 

SCHRIFT 
 

We zingen: LB 664: 1 
 

1 Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit, 
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden, 
geef uw zegen wijd en zijd. 

 
Lezing: Ezechiël 1: 3-5a, 26-28a 
 
We zingen: LB 664: 2 
 

2 Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds Hij eens de wolven sloeg? 
Leid ons in de ware vrijheid, 
uw nabijheid – 
wolk en vuur zijn niet genoeg. 
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Evangelielezing: Lucas 24: 49-53 
 

We zingen: LB 664: 3 
 

3 Overal wordt U gebeden 
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 
waar de boom des levens staat! 

 
Preek 
 
We zingen: LB 662: 2 en 3 
 
2 Heer, gaat Gij van ons heen, 

in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 

 

3 Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 

TOEWIJDING 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
Hoor ons als we zingen LB 833  (Ned - Eng - Ned) 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 

Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 

We zingen: LB  305: 1 en 2 
 
1 Alle eer en alle glorie  

geldt de luisterrijke NAAM!  
Viert de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  
zie ons met ontferming aan!  

2 Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan! 
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Wegzending en zegen  
 
We zingen: LB 305: 3 
 

3 Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest, die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed! 

 

Orgelspel     

 
 


